LAPĒ Collectie
Luxueuze handzeep en lotion
Belangrijkste voordelen:
• Voegt wat extra toe aan de badkamer
• Maakt dagelijkse handelingen bijzonder en verwent uw gasten
• Is zacht voor de huid
• Milieuvriendelijk; navulbaar en recycleerbaar
Dankzij de heerlijke geuren die zijn ingegeven door de natuur
worden dagelijks weerkerende handelingen luxueuze ervaringen
die inspelen op alle zintuigen en die zowel lichaam als ziel prikkelen.
Eigentijds design, delicate geuren en ingrediënten die zorg dragen
voor de huid komen hier samen om uw gasten te verwennen telkens
zij uw badkamer gebruiken en zorgen ervoor dat uw gasten uw zaak
steeds weer koppelen aan een aangename ervaring.
Voeg luxe toe aan uw badkamer
De subtiele vormgeving van de LAPĒ Collectie staat uitstekend in
elke designerbadkamer. De flesjes handzeep en lotions van 300ml
- met handpompje bovenaan – passen moeiteloos in zowat iedere
omgeving. Of het nu klassiek, eigentijds, chique dan wel eigenzinnig
is – LAPĒ zorgt voor luxe en verfijning in iedere omgeving.
Handzepen en lotions van de LAPĒ Collectie voegen luxe toe aan uw
badkamer dankzij de geurige aroma’s die zij verspreiden telkens zij
worden gebruikt. Of het nu de verse geur van oosterse citroenthee
of de rustgevende geur is van honing-vanille, LAPĒ zorgt ervoor dat
ook de dagelijkse handelingen gedenkwaardig worden.
Hoogwaardige, vergrendelbare muurbeugels zorgen voor een
verfijnde look in iedere badkamer. Voor de flesjes uit de LAPĒ
Collectie zijn er zowel enkele als dubbele muurbeugels die ervoor
zorgen dat de handzeep en lotion blijven zitten waar u dat wilt en
waardoor uw badkamer netjes schoon blijft.
Maak dagdagelijkse dingen bijzonder en verwen uw gasten.
Het zijn de kleine dingen in het leven die een groot verschil kunnen
maken. Door een handlotion aan te bieden met dezelfde geur als de
handzeep, geeft u aan uw gasten een duidelijk signaal dat u er alles
aan doet zodat zij het naar wens zouden hebben.
Na gebruik houdt de huid de geur van de LAPĒ handlotion – die
zowel vrouwen als mannen aanspreekt – nog even vast waardoor de
gebruiker meermaals wordt herinnerd aan de goede zorgen in
uw zaak. Zorg ervoor dat verwenning en uw zaak in één adem
worden vernoemd.

LAPĒ Collectie
Zorg voor de huid van uw gasten
Zowel de handzepen als de lotions uit de LAPĒ Collectie dragen zorg voor uw huid dankzij hun bijzondere samenstelling. LAPĒ
handzepen bevatten een sterk vochtinbrengend ingrediënt dat ervoor zorgt dat de handen bij het wassen gehydrateerd blijven. De
lotions van LAPĒ verzachten en verzorgen de huid waardoor de handen heerlijk zacht en glad aanvoelen. Er is slechts een erg kleine
hoeveelheid nodig voor de handen bovendien laat de lotion zich erg makkelijk uitsmeren en dringt hij snel in de huid.
De LAPĒ Collectie bevat geen ftalaten, parabenen of triclosan
De flessen uit de LAPĒ Collectie kunnen, wanneer ze leeg zijn, worden gerecylceerd via het normale recyclagecircuit voor plastics,
maar het kan nog duurzamer door te kiezen voor het LAPĒ bijvulsysteem. LAPĒ handzeep en lotions kunnen worden aangekocht in
dozen met 2 bidons van 5 liter, inclusief knijpflessen voor het bijvullen. De knijpflessen hebben een brede opening zodat zij makkelijk
vanuit de 5l container kunnen worden gevuld. Bovenaan zijn ze voorzien van een spitse tuit zodat u alleen nog de pomp bovenaan
de LAPĒ fles moet losmaken en de knijpfles moet inbrengen.
LAPĒ flessen moeten tijdens het vullen niet uit de muurbeugel worden gehaald aangezien de knijpflessen licht genoeg zijn om in
grotere wasruimten rond te dragen. Door de LAPĒ pomp los te schroeven zonder daarbij de fles te verwijderen, verloopt het bijvullen
van de LAPĒ Collectie snel en zonder ook maar een druppel te morsen.
Bijvullen is niet alleen milieuvriendelijk en kostefficiënt omdat u in bulk aankoopt; het is nog een andere manier waardoor uw gasten
zich goed verzorgd voelen. Door er in de badkamers steeds te zorgen voor goed gevulde flessen, ziet de badkamer er ook te allen
tijde uitnodigend uit en is zij klaar om de gasten te ontvangen. Het is een snelle en eenvoudige manier om nog maar eens aan te
tonen dat alle aandacht gaat naar de gasten.

Een gezonde huid
Hydrateert en
herstelt de huid,
maakt de huid
zacht en glad.

Efficiënt
De gasten voelen
zich verwend
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uitstraling, de
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